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І. АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2016 г.
И през 2016 г. дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор (ДАМТН) е насочена към осъществяване на дейностите, възложени й по силата
на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),
Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за автомобилните превози (ЗАвП),
Закона за измерванията (ЗИ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за
туризма (ЗТ) и Закона за водите (ЗВ).
ДАМТН работи по изпълнението на бюджетна програма 2000.01.04 на
Министерството на икономиката “Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката”. От отчетените в доклада данни е видно, че в рамките на
компетентностите на ДАМТН целите на програмата като цяло са преизпълнени –
средна стойност на преизпълнение 119%. При изпълнение на дейността си ДАМТН
работи в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт,
като приоритетът е даден на отговорите на всички постъпили сигнали за проверка от
граждани, фирми или други контролни органи.
В резултат на контролната и надзорната дейност на ДАМТН през 2016 г. не са
допуснати за свободно обращение на пазара стотици несъответстващи продукти,
спрени са от разпространение и изтеглени от пазара некачествени горива, както следва:
автомобилен бензин А – 95Н – 59 901 л, и гориво за дизелови двигатели – 215 970 л,
извършени са 3662 извънредни проверки по сигнала на граждани и по искане на други
органи на изпълнителната власт, съставени са 2923 акта за установяване на
административни нарушения (АУАН) и са издадени 2359 наказателни постановления
(НП). През отчетния период са събрани приходи от такси (2 372 067 лв.) и глоби (1 181
562 лв.) в размер на 3 553 629 лв.
През 2016 г. е повишен и административният капацитет на служителите на
ДАМТН като над 200 служители са преминали специализирани обучения в съответната
област на техните компетенции.
ДАМТН разработи проект и сключи договор за безвъзмездна финансова помощ
с Управляващия орган на ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020” на
стойност 1 999 953,82 лв., който ще изпълнява през следващите 3 години.
В резултат на дейността на ДАМТН през 2016 г. е осъществен ефективен
надзор: за защита на държавата и потребителите от неточни измервания и вредните
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последствия от тях; на безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие; на
качеството на течните горива; подпомогната е дейността за пресичане на нечестната
конкуренция и е осигурена по-добра защита на живота и здравето на хората, интересите
на потребителите и опазването на околната среда и вещите.
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ІI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
В края на всяка година, при разработването на Плана за действие на ДАМТН, се
прави преглед и актуализация на целите, които агенцията се стреми да постига през
следващата година.
През 2016 г. ДАМТН работи за реализиране на стратегическите цели,
фокусирайки усилията си в постигане на оперативните цели.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 Осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция.
 Осъществяване на ефективен надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата
на наредбите по чл. 7 от ЗТИП и Регламент 305/2011.
 Осъществяване на надежден и ефективен метрологичен надзор на средства за
измерване, технически надзор на съоръжения с повишена опасност и контрол на
качеството на течните горива.
 Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на
съществените

изисквания

продукти,

неверни

измервания,

опасни

за

експлоатация съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива.
 Осигуряване на безопасна експлоатация на язовирите чрез извършване на
надежден и ефективен контрол на техническото състояние и безопасната
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
 Успешно

усвояване

на

структурните

фондове

за

доизграждане

на

административния и техническия капацитет на ДАМТН.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
 Осъществяване на ефективен надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата
на наредбите по чл. 7 на ЗТИП и Регламент 305/2011.
 Осигуряване на ефективна организация за прилагане на Регламент 765/2008 и
Регламент 764/2008 и нововъведеното законодателство на ЕС.
 Разработване, съгласуване и внасяне в МОСВ/МС на проекти на ЗИД/ПМС за
изменение и допълнение на нормативни актове, както и разработване и
съгласуване на проекти на наредби.
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 Осъществяване на ефективен надзор на лицата, оправомощени за извършване
на проверка на средства за измерване.
 Осъществяване на ефективен метрологичен надзор на лицата, които използват и
ремонтират средства за измерване и които произвеждат и продават
предварително опаковани количества продукти.
 Извършване на ефективен контрол на регистрираните сервизи на тахографи
чрез

съвместни

проверки

с

Изпълнитална

агенция

„Автомобилна

администрация.
 Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
(СПО).
 Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата,
получили лицензия по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност.
 Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата,
вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи дейности
по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.
 Осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива, смесите
на биогорива с течни горива от нефтен произход и на чист биодизел.
 Координиране и контрол на дейността на българските нотифицирани органи с
цел тяхното успешно реализиране на пазара на услуги по оценяване на
съответствието.
 Ефективно функциониране на системата за финансово управление и контрол.
 Осъществяване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и
безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
 Развитие на връзките със сродни административни структури със страни от
региона и ЕС.
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III. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Във връзка с нормативното осигуряване на дейността на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор са разработени проекти на нормативни актове,
осигуряващи осъществяването на функциите на администрацията.
Нормативно осигуряване
С Постановление на Министерския съвет

№262 от 07.10.2016 г. е приета

Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за
техническото им състояние (обн., ДВ, бр.81 от 14.10.2016 г.).
В сила от 03.06.2017 г. е Наредба №РД-04-02 от 25 ноември 2016 г. за условията
и реда за използване на информационна система за техническото състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, издадена от Министерството на икономиката (обн.,
ДВ, бр.96 от 02.12.2016 г.)
Административно обслужване
През 2016 г. са извършени общо 997 административни услуги, свързани с
функционалната компетентност на администрацията на ДАМТН и е разрешен достъп
до обществена информация – 12 решения.
Осигурен е непрекъснат режим на работа на гишето за административни услуги,
като обслужването на

граждани и фирми от звеното в сградата на бул. „Г. М.

Димитров“ № 52А продължава и след края на работното време на администрацията на
агенцията.

Административни услуги, извършени от ДАМТН през 2016 г.
Лицен- Регисзиране трация

1.

Издаване на разрешение за
извършване на оценяване на
съответствието, , вкл. на заповеди за
разширяване и ограничаване на обхвата
на разрешения

Разрешения

Заверя
ване/
Съгласуване

Удостоверения

36
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Оправомощаване на лица за проверка на
31
средства за измерване
Одобряване на идентификационните
знаци на бутилки
Заверяване на инвестиционни проекти на
строежите, в които ще функционират
съоръженията с повишена опасност, в
частта, която се отнася за съоръженията
Заверяване на техническата
документация за
ремонт на съоръженията с повишена
опасност
Заверяване на проектантска и
конструкторска
документация за производство на
съоръжения с повишена опасност, за
които няма наредби по чл.7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
Издаване на удостоверения за вписване в
регистъра на лицата, извършващи
поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръженията с
повишена опасност
Разрешаване на пускането в експлоатация
на съоръжения с повишена опасност, за
които няма наредби по чл.7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
Съгласуване на учебни програми и
планове за обучение в училищата и в
курсове за придобиване на
правоспособност за обслужване на
съоръжения с повишена
опасност
Издаване на разрешения за провеждане
на курсове за придобиване на
правоспособност за обслужване на
съоръжения с повишена
опасност
Лицензиране на лица за осъществяване
44
на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност
Регистриране и/или извършване на
първоначален технически преглед на
съоръжения с повишена опасност
Издаване на удостоверение за
извършване на монтаж, проверка и
ремонт на тахографи

164

77

76

44

4

46

233

146

96
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Постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2016 г.
ОБЩ БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ:

13

от граждани на Република България
от журналисти
от НПО
от ЮЛ
Общ брой на решенията за предоставяне на свободен достъп до обществена
информация:
Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена
информация

9
2
2
12
1
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ІV. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР
Основният приоритет в дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през
2016 г. е постигането на заложените планови показатели чрез оптимално използване на
наличните ресурси. Надзорните и контролните дейности през годината, свързани с
прилагането на Закона за измерванията (ЗИ), Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП)

и Закона за автомобилните превози (ЗАвП), се характеризират с

успешно прилагане на комбиниран проактивен и реактивен подход чрез извършване на
комплексни проверки в търговската мрежа, масови проверки на пазари и тържища,
тематични проверки по видове предварително опаковани количества продукти (ПОКП)
и средства за измерване (СИ), всеобхватен надзор и контрол на оправомощени
лаборатории за проверка на СИ и регистрирани сервизи за тахографи, приоритетно
изпълняване на дейностите, възложени или организирани съвместно с органите на
НАП, МВР, ДАНС, Агенция „Митници“, ИА ”Автомобилна администрация”, както и
по жалби и сигнали на физически и юридически лица.
През 2016 г. дейността на ДАМТН за защита интересите на държавата и
потребителите

от

неверни

измервания

и

несъответстващи

на

изискванията

предварително опаковани количества продукти, свързана с осъществяването на контрол
за спазване изискванията на ЗИ, ЗТИП и ЗАвП, включва:


Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на

други контролни органи) на лица, които използват, произвеждат, внасят и ремонтират
СИ.
Извършени са общо 10 146 проверки в обекти на лица, които използват СИ:
везни в търговската мрежа, на пазари и тържища, за големи товари, при производители
на ПОКП, за куриерски услуги; средства за измерване в бензиностанции и газстанции;
електромери; измервателни трансформатори и часовници; разходомери за газ и
коректори към тях; водомери; топломери; СИ по Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС), СИ в пунктове за технически прегледи на МПС; разходомери за
течности, различни от вода, таксиметрови апарати и СИ в складове за дърва за огрев.
Инспектирани са общо 17 950 СИ в употреба в законовата област.
В рамките на извършените проверки:


по жалби и сигнали на граждани и фирми са извършени 280 извънредни

проверки. Резултатите показват, че 91 бр. от инспектираните общо 480 средства за
измерване, предмет на жалбите и сигналите, не отговарят на изискванията.
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по искане на други контролни органи и органи на местната власт са

извършени общо 468 извънредни надзорни проверки предимно на бензиномерни и
газколоноки, на везни на пазари и тържища, разходомери за течности, различни от
вода, СИ по ЗАДС, СИ в складове за дърва за огрев, таксиметрови апарати и една везна
за измерване на големи товари. Установено е, че 236 от проверените общо 1266 СИ не
съответстват на законовите изисквания.
По самосезиране са проверени 90 таксиметрови апарати, 4 търговски везни в
обект на голяма търговска верига и 5 други СИ. Установено е несъответствие с
изискванията при 24 СИ.

Разпределение на проверките по видове СИ (брой)

72

3236

везни и теглилки

347 41

5457

СИ в
бензиностанции и
газстанции
СИ по ЗАДС
СИ на ел. енергия
водомери
СИ топлинна
енергия и
водомери
таксиметрови
апарати

4893

3618
286



други СИ

Надзор на пазара на средства за измерване

През 2016 г. надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на
директиви 2009/23/ЕО и 2004/22/ЕО, а след 20 април 2016 г. - в обхвата на директиви
съответно 2014/31/ЕС и 2014/32/Е, включва тематични проверки и наблюдения на 5824
СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 1275 обекта. Надзорът на пазара найчесто се комбинира с текущия метрологичен надзор, включително при извършване на
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проверки по сигнали. Не са установени нарушения при извършените проверки на
топломери, електромери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем,
материални мерки за дължина.

Надзор на пазара по видове СИ
81
везни
18

136

283
водомери

2297
3003

разходомери за газ и
коригиращи устройства
електромери

топломери

измервателни системи за
течности различни от вода
4

мерки за дължина

В рамките на извършените планови проверки на електроразпределителните
дружества са наблюдавани общо 3003 електромера, пуснати на пазара и в действие по
реда на ЗТИП и НСИОССИ, от които 1913 пуснати на пазара и 1089 в действие и само
1 по §3 на НСИОССИ.
При надзорни проверки на данъчни складове в страната, съвместно с
представители на Агенция „Митници“, са наблюдавани пуснати в действие 4
разходомера за газ с оценено съответствие. Не са установени несъответствия.
Надзорът на пазара на водомери е извършен в складовете на проверяваните ВиК
дружествата, в търговски обекти и на местата на употреба. Наблюдавани са 2297 бр.
водомера, от които 1301 пуснати на пазара, 658 пуснати в действие и 338 пуснати на
пазара по § 3 на НСИОССИ. Установени ca 2 бр. неотговарящи на изискванията
водомера за студена вода - тип ВКЕСВ 5 МСБ и ВКМСВ 10 МКБ, произведени през
2015 г., които са пуснати на пазара от производителя без извършена оценка на
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съответствието със съществените изисквания към тях. Съставен е 1 констативен
протокол и 1 АУАН.


Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на

други контролни органи) на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за
продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП).
Извършени са 16 проверки на място при производители на ПОКП и проверки в
213 обекта от търговската мрежа, като в 212 от тях е извършен и контрол на нетните
количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове ПОКП.
На контрол са подложени общо 835 партиди предварително опаковани продукти
(ПОП) с еднакви количества и 1742 ПОП с различни количества. От разпространение
са спрени общо 3040 несъответстващи продукти, от които 2251 пакета ориз,736
бутилки олио, 50 млечни продукти и мляко и 2 месни продукта с несъответващи
количества. В рамките на тези проверки 14 са по сигнали и жалби на граждани, като
само 3 от сигналите са потвърдени.


Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на

раздел ІV от ЗИ за проверка на средства за измерване.
През отчетния период са извършени 60 планови надзорни проверки на
лаборатории на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване
на задълженията им по Закона за измерванията и за съответствие на функциониращите
системи за управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025. Проверени са 57
стационарни лаборатории и 3 подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в
тях 831 технически средства – еталони, спомагателни СИ и сертифицирани
сравнителни материали. Извършен е преглед на условията, при които се извършват
проверките, на записите по качеството, както и на техническите записи, свързани с
проверката на 49 707 СИ. Проследен е редът за заявяване, съхраняване и отчитане на
знаците за проверка. За извършените проверки са изготвени доклади.
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Оправомощени лица по видове СИ

електромери и доп. у-ва
разходомери за газ

3
7

1

10
анализатори на алкохол в
дъха
5

топломери
водомери

2
5
22

спирачни стендове
газоанализатори и димомери
манометри, използвани в
ЖПТ
радарскоростомери



Извършване на контрол в сервизи за тахографи за съответствие на

условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на
тахографи.
На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози са извършени
160 надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване на
задълженията им във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) №3821/85 и Регламент
(ЕИО) № 165/14. В рамките на контрола е извършена проверка за съответствие на
условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на
тахографи, инспектирано е оборудването на сервизите, включително сервизните карти
за дигитални тахографи на техниците. Наблюдава се тенденция за повишаване броя на
сервизите, които заявяват временно спиране или прекратяване на дейността си, поради
което някои от планираните проверки не могат да бъдат осъществени.
Извършен е преглед на 43 629 протокола от проверка на тахографи и 17 407
електронни записи за дигитални тахографи. За констатирани при проверките
нарушения са съставени 18 протокола за задължителни предписания.
Във връзка с изискването на чл. 24, ал. 3, буква „б” на Регламент (ЕС) №
165/2014 за извършване на технически одити на сервизите за тахографи без
предупреждение, с цел контрол на извършваното от тях еталониране, технически
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прегледи и монтиране, съвместно с ИА “Автомобилна администрация” са осъществени
проверки на 16 сервиза. На два от сервизите за установено наличие на втори монтажни
табели са съставени протоколи за задължителни предписания.


Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на

законодателството, съставяне на протоколи за задължителни предписания и на актове
за

установяване

на

административни

нарушения,

издаване

на

наказателни

постановления.
През 2016 г. са съставени общо 865 протокола за задължителни предписания. За
установени при проверките нарушения са съставени 1611 АУАН, като най-голям е
броят

на

съставените

АУАН

на

ВиК

операторите

електроразпределителните дружества (206 бр.). Издадени са

(809

бр.)

и

на

1201 наказателни

постановления.
В последните години се наблюдава тенденция на нарастване на броя на
обжалваните наказателни постановления, което води до голяма ангажираност на
инспекторите да се явяват в различни районни съдилища в страната (в зависимост от
мястото на установяване на нарушението) в качеството им на актосъставители или
свидетели на нарушенията. Големият брой на спечелените дела обаче говори за
повишения опит и квалификация на инспекторите по прилагане на ЗАНН и на
специалните закони, по които дирекцията работи.
Във връзка с администрирането на регулаторни режими по ЗИ и ЗАвП и
воденето на регистри са осъществени:


Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване по ЗИ.

Издадени са 16 заповеди за оправомощаване и 14 заповеди за изменение и
допълнение на заповеди за оправомощаване и една заповед за отказ за оправомощаване.


Регистриране на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на

Закона за автомобилните превози.
Издадени са 76 удостоверения за регистрация на сервизи, 20 допълнения към
удостоверения за регистрация на сервизи, издадени са 5 заповеди за временно спиране
на дейността и 4 заповеди за прекратяване на регистрация.
 Поддържане на регистри на лицата, оправомощени за извършване на проверка
на средства за измерване и на лицата, регистрирани за извършване на монтаж,
проверка и ремонт на тахографи.
Извършва се ежемесечна актуализация на регистрите.
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V. ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Основният приоритет в дейността на ДАМТН по осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) през 2016 г. е постигането на
заложените планови показатели чрез оптимално използване на наличните ресурси.
Контролните дейности през годината, свързани с прилагането на Закона за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), включват:


Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще

функционират СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО: извършени са
експертизи и са съгласувани 550 инвестиционни проекта на строежите, в които ще
функционират СПО, както и на техническа документация за ремонт или производство
на СПО; има 63 отказа за заверяване на инвестиционни проекти, в които ще
функционират СПО.


Регистриране и поддържане на регистър на СПО: регистрите се водят и се

осъществява ежемесечна актуализация.


Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО: за всички СПО

са съставени и се поддържат технически досиета.


Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически

прегледи, проверки и изпитвания на СПО.


Извършени са периодични технически прегледи на 19 251 бр. СПО:

- парни и водгрейни котли (305 бр.),
- съдове, реботещи под налягане (2086 бр.),
- тръбопроводи за пара и гореща вода (180 бр.),
- газови съоръжения и инсталации за природен газ (3858 бр.),
- газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (1850 бр.),
- повдигателни съоръжения (3474 бр.),
- асансьори (7498 бр.).


Извършени са периодични технически прегледи на 4248,5 км СПО:

- въжени линии (120,9 км),
- нефтопроводи и газопроводи (619 км),
- газови съоръжения и инсталации за природен газ (3508,6 км).


Извършени са първоначални технически прегледи на 782 бр. СПО и на

42,4 км СПО и извънредни (внезапни, по искане на ползвателя на СПО и др.)
технически прегледи на 1231 бр. СПО и на 48,2 км СПО.
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Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация.

Издадени са 72 разрешения (основно на обекти – газоснабдителни станции и
автомобилни газоснабдителни станции).


Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които

се експлоатират СПО.
Извършени са проверки в 2700 обекта, в които се експлоатират СПО: 151
предприятия, които експлоатират СПО; 145 пунктове за пълнене на бутилки с обем до 5
dm 3; 113 автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ и 1722 за втечнен въглеводороден газ; 405 котлени централи; 164 газоснабдителни станции.


Осъществени са и 427 проверки по жалби и сигнали, свързани със СПО.



Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на

аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им.
Обследвани са 195 аварии със злополуки, от които 175 аварии, 10 злополуки и 10
аварии със злополуки.


Осъществени са 1100 проверки на лица, получили удостоверение и

вписани в Регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и
преустройване на СПО.


Осъществени са 131 проверки на лица, получили лицензия за

осъществяване на технически надзор на СПО.


Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще

функционират СПО.
Служители са участвали в 404 държавни приемателни комисии на обекти.


Последваща проверка на условията, разрешаване провеждането и участие

в изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на
професии по обслужване на СПО.
Проверени са условията и е разрешено провеждането на 372 курса и 70 курса са
отказани. Служителите на ДАМТН са взели участие в 437 изпитни комисии.


Участие в съвместни проверки с представители на: дирекции “Областна

инспекция по охрана на труда”,регионални инспекции по околна среда и водите
(РИОСВ), регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве
(РИОКОЗ), областни дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” и
други държавни контролни органи.
Служителите на ДАМТН са участвали в 273 проверки и в други дейности,
свързани с безопасната експлоатация на СПО.
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Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ

персонал за отстраняване на нарушения.
Наложени са 6511 принудителни административни мерки (задължителни за
изпълнение писмени предписания за отстраняване на несъответствия с нормативно
установените изисквания за безопасна експлоатация).


Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които

не съответстват на нормативните изисквания.
Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 752 СПО.


Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни
нарушения – 706 бр. и издаване на наказателни постановления – 286 бр.
Във връзка с администрирането на регулаторни режими по ЗТИП и
воденето на регистри са осъществени:


Проверки на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на

технически надзор на СПО.
Обработени са документите на 17 заявители за вписване в регистъра, 8 лица са
вписани в регистъра.


Поддържане и публикуване на Регистър на издадените и отнетите

лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО.
Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра.


Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически

надзор на СПО.
Извършена е проверка на 131 лица. Издадени са заповеди за отнемане на
лицензии и са заличени от регистъра 39 лица.


Проверка на кандидати за вписване в Регистъра на лицата, които

извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.
Обработени са документите на 76 заявители за вписване в регистъра, 45 лица са
вписани в регистъра, на 11 лица е отказано вписване в регистъра.


Поддържане и публикуване на Регистър на лицата, които извършват

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.
Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра.


Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и

преустройване на СПО.
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Извършена е проверка на 1100 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на
удостоверения и заличаване от регистъра на 233 лица.


Проверка на условията, издаване на разрешения за провеждане и участие

в изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на
професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и
поддържане на регистър на правоспособните лица:
Извършени са проверки за наличие на условия и са издадени разрешения за
провеждане на 372 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали
обучение 3200 души.
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VІ. НАДЗОР НА ПАЗАРА
През 2016 г. целите в работата на ДАМТН в областта на надзора на пазара са
свързани с изпълнение на: заложените дейности по надзор на пазара от утвърдения
годишен план; осъществяване на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и
граждани; действия по нотификации, постъпили чрез системата за бърз обмен на
информация RAPEX; нотификации, подадени от ЕК; съвместни проверки с други
контролни органи; проверки по уведомления от Агенция „Митница”; както и със
сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в областта на надзора
на пазара.
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара, са в обхвата на:
 Hаредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на: играчки; лични предпазни средства; електрически
съоръжения,

предназначени

за

използване

в

определени

граници

на

напрежението; за електромагнитна съвместимост; радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства; газови уреди, съоръжения под налягане, машини,
транспортируемо оборудване под налягане, плавателни съдове за отдих.
 Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти.
 Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
(НИУЕЕО), приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Извършени са планови и извънпланови проверки общо на 17 911 различни
като вид, марка или модел продукти, пуснати на пазара в търговски обекти на
територията на цялата страна. Проверени са 5685 различни продукти при планови
проверки и 12 226 при извънпланови, в това число 10 178 вида са по уведомления от
Агенция „Митници“.
През 2016 г. са извършени и проверки по постъпили 125 жалби и сигнали.
Приключили са проверките за общо 100 жалби и сигнали, от които 9 са от предходен
период. Част от жалбите касаят рекламации, сервизното обслужване, подвеждащи
реклами, които са извън компетенциите на ДАМТН, но са повод за планиране на
проверки по отношение изискванията за безопасност към продуктите, обект на
жалбите. Някои от сигналите не съдържат конкретика и нямат основание за извършване
на проверка.
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През 2016 г. са приключили проверките на 16 694 различни като вид, марка
или модел продукти. Резултатите са: съответстващи на изискванията –13 400
продукта; несъответстващи на изискванията – 2552 продукта; 742 продукта, към които
са предприети коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията
са отстранени.

Разпределение по продуктови групи на проверените през 2016 г. продукти

Електрически съоръжения

61
171
169
494

135
1251

450

2

Машини

1925
626

1947

Играчки
Строителни продукти
Газови уреди

Радиосъоръжения и КДУ
Съоръжения под налягане
ЛПС

10680

Транспортируемо оборуд. под
налягане
Плавателни съдове за отдих
Пиротехнически изделия
Взривни вещества
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Приключили през 2016 г. проверки - съотношение между съответстващи
продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети коригиращи
мерки

10000

съответстващи

8654

9000
8000

несъответстващи

7000
6000

продукти, за които са предприети коригиращи мерки

5000
4000
3000
2000
1000

1711
985
300212 421
14318

169

1275
333
18164
6 1

64 40 35 1481 3

1005
298
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0

0
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Действия по нотификации
През 2016 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 913 бр. продукти,
4 бр. от тях не са в компетенциите на ДАМТН.
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Подадени са 7 нотификации към RAPEX:
-

3 - за пиротехнически изделия;

-

2 - за играчки;

-

2 - за електрически продукти.
Подадена е една реакция към RAPEX, нотификация № 0462/2016 за лични

предпазни средства (ЛПС).
Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти
През отчетният период на 2016 г. са взети 233 образеца за изпитване
(електрически съоръжения по отношение на Нисковолтовата директива, играчки,
машини; газови уреди, LED улични осветители, LED лампи и принтери по отношение
на екопроектиране, ЛПС, строителни продукти).
Взети са проби от следните категории продукти:


Електрически съоръжения – 118 различни по вид и модел бързовари,

електрически гирлянди, лампи за директно включване в контакта, електрически одеяла,
кани, електрически поялници, електрическа отоплителна печка с кварцови нагреватели,
електрически скари, апарати за топла и студена вода, пинтери, LED лампи и улични
осветители, разклонители, лампи за светофарни уредби.
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Резултатите от изпитванията показаха несъответствие при един бързовар, две
електрически гирлянди, една лампа за директно включване в контакта, два вида
електрически одеяла, които са изтеглени от пазара, една пластмасова кана с лъжичка,
три метални кани, два електрически поялника и две електрически скари, два апарата за
топла и студена вода, едно зарядно за акумулатори, една електрическа отоплителна
печка с кварцови нагреватели.
 Играчки – 30 различни по вид и модел разноцветни балони, комплект от
играчки, които издават звук при стискане, меки пълнени играчки и тротинетки.
Изпитването на образци от играчки, издаващи звук при стискане, показа, че играчките
са несъответстващи и носят риск за играещите с тях деца. Наличните количества от
тези играчки са изтеглени от пазара. Чрез изпитване е установено, че образци от меки
пълнени играчки не носят риск за играещите с тях деца и съответстват на изискването
за възпламенимост, тъй като горят бавно и не създават условия за бързо
разпространение на пламъка.
 Лични предпазни средства - закупени са 11 различни модела слънчеви очила,
като за 7 бр. са извършени измервания, които потвърдиха 100% UV защита. За 1 бр. от
закупените по интернет е установено, че се предлага на пазара без маркировка за
съответствие и към продукта е предприета принудителна административна мярка.
 Машини – 16 различни по вид и модел циркуляри, ъглошлайфи и ховърборд.
 Газови уреди – 4 различни по вид и модел газови бутилки и газов котлон.
 Пиротехнически изделия – 42 различни по вид и модел конфети, римски
свещи и пиробатерии.
 Строителни продукти – 12 различни по вид и модел хидроизолации,
топлоизолации и цимент.
Издадени са 10 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране от
разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с изискванията
за безопасност (3 заповеди за лични предпазни средства, 1 по НИУЕЕО, 1 за
екопроектиране, 3 за електрически продукти, строителни продукти и играчки).
Издадени са 7 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране и изтегляне от
пазара на електрически гирлянди, каски за колоездачи, защитни облекла, ръкавици,
защитни облекла с висока видимост и газови котлони.
Издадени са 3 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране и изтегляне от
пазара на електрически кани и играчки.
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Издадени са 55 заповеди на търговци за временно спиране разпространението
и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти.
В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните
несъответствия, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП или заповеди по чл. 30в,
ал. 1 от ЗТИП, или по инициатива на икономическите оператори са изтеглени,
рециклирани и унищожени: 10 вида лични предпазни средства с общо количество 779
бр. (в това число са: предприетите действия за изтеглени и изнесени извън територията
на ЕС; изтеглени и приведени в съответствие; изтеглени и унищожени); 25 вида
електрически съоръжения (LED прожектори, бързовари, електрически уреди за
аквариуми, електрически гирлянди, лампи за директно включване в контакта, LED
лампи, електрически одеяла, електрически кани) с общо количество 687 бр. и 6 вида
играчки с общо количество 122 бр.
През 2016 г. са съставени 441 АУАН, от тях 355 на търговци, 72 на физически
лица и 14 на лице, пуснало несъответстващи продукти на пазара. Издадени са 376
наказателни постановления, включително и по АУАН от предходни периоди.
Други дейности, свързани с надзора на пазара
През 2016 г. са извършени и следните дейности, свързани с надзора на пазара:
 Изготвен е списък с приоритетни продукти за Агенция „Митници“.
 В изпълнение изискванията на Регламент ЕО 765/2008 са проведени 55 срещи
с представители на икономически оператори - за несъответстващи продукти, като са
поети и изпълнени ангажименти от отговорните икономически оператори.
 Изготвени са 72 становища и отговори на запитвания по прилагане на
нормативната база, общи запитвания, проучвания на ЕК, законови промени и др.
 Изготвен е доклад до МОСВ относно изпълнение на задълженията на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, определени в чл. 21к на
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
 Изготвяне на 2 становища до МВР и МО по член 9 от Закона за изпълнение
на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване (ЗИ ККБ и КЗИСПТППМ).
 Участие в две срещи на комисията по член 9 от ЗИ ККБ и КЗИСПТППМ.
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 Изготвени

са съобщения за страницата на ДАМТН относно проведени

проверки и предприети коригиращи мерки от отговорните икономически оператори за
опасни продукти.
 Участие на експерти в срещи с представители на сдружения в областта на
играчките, изолациите и др.
 Участие на експерти във Форума на нотифицираните органи в България.
 Подготвени са материали за кампанията „Бойлери“ и Коледнага кампания електрически гирлянди за използване на открито.
 Участие на експерти в комисия по разглеждане на офертите по публична
покана за изпитване на проби LED прожектори.
 Изготвен е доклад за осъществения контрол за съответствието на електрически
и електронно оборудване с изискванията на чл.6, чл. 7 и чл. 8 от НИУЕЕО за 2015 г.
 Участие на експерти в Програма на ЕК за обмен на служители.
Изводи
От осъществената през 2016 г. дейност по надзор на пазара могат да бъдат
направени следните изводи:
 цялостната дейност по надзор на пазара се извършва в съответствие с
практиката на държавите - членки на ЕС;
 намаляване на несъответствията при продуктите;
 предприети ефективни мерки вследствие засиленото сътрудничество с
Агенция „Митници“;
 продължават да съществуват пречки при проследяване на продуктите по
веригата на доставка, което е проблем на всички надзорни органи, вследствие на което
не могат да бъдат установени реалните количества несъответстващи продукти на пазара
и оттам невъзможността за провеждане на ефективни действия по ограничаване на
разпространението им;
 консултацията и експертната помощ, давана на инспекторите от експертите
при извършване на проверките, допринасят за повишаване качеството на проверките и
цялостната дейност по надзор на пазара.
 внезапните извънпланови проверки подобряват дейността по надзор на пазара
и повишават ефективността;
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 съвместните проверки с други контролни органи допринасят за по-ефективен
и ефикасен надзор на пазара и противодействие на нелоялни практики.
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VІІ. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Стратегическа цел в програмата на ДАМТН в областта на контрола на
качеството на течните горива

е намаляване на емисиите на вредни вещества и

подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна чрез
осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива, смесите на
биогорива с течни горива от нефтен произход и на чист биодизел.
На основание правомощията, регламентирани от нормативната уредба, както и
въз основа на опита в дейността си през предходните години ДАМТН съсредоточи
своите действия през 2016 г. в следните основни направления:
1. Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2016 г.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор осъществява контрол
върху:
- качеството на течните горива на територията на цялата страна при тяхното
пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване в съответствие със
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и изискванията за качество,
заложени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда
и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК);
- съдържанието на биогорива в течни горива от нефтен произход при
освобождаването им за потребление, съгласно изискванията на Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ).
Ефективността от контролната дейност през 2016 г. беше повишена значително
чрез:
- увеличаване на броя проверени обекти, от които са взети проби от течно
гориво;
- непрекъснато актуализиране на базата данни със съществуващи обекти;
- проверки на максимален брой обекти в определено населено място чрез
изнесени проверки;
- завишен брой на проверки чрез селектиране на рискови обекти под
ръководството на Междуведомствения координационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) и
планиране на проверки чрез селектиране на рискови обекти;
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- изготвяне на нови и актуализиране на съществуващи вътрешни правила,
инструкции, процедури и други документи, свързани с дейността по контрола на
качеството на течните горива;
- разширяване на обхвата на акредитация на Изпитвателната лаборатория за
горива, смазочни материали и присадки (ИЛГСМП);
- повишаване на професионалната компетентност на служителите и поддържане
на квалификацията на персонала.
В резултат на тези действия са спрени за разпространение и изтеглени от пазара
значителни количества некачествени горива.
1.1. Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията
на страната
През 2016 г. са проверени общо 844 обекта, разпространяващи течни горива на
територията на страната, при годишен план от 820 обекта, от които:
- 714 проверки на бензиностанции,
- 7 проверки на петролни бази и данъчни складове,
- 123 проверки на обекти, завършили с доклад, че не разпространяват течни
горива.
Извършените проверки през 2016 г. са, както следва:
- планови – 597;
- извънпланови – 247, от които 44 по сигнали на граждани и 203 съвместни
проверки

с

други

държавни

институции,

основно

под

ръководството

на

МКЦПККДРСТ при ГДБОП.
През 2016 г. са осъществени изнесени проверки на територията на 5 области в
страната - София, Видин, Монтана, Враца и Стара Загора с участието на Подвижна
лаборатория - Бургас, Подвижна лаборатория - Плевен, инспектори с месторабота
София, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Хасково и Пловдив и отдел „Контролнометодичен“. По време на изнесените проверки са проверени 124 обекта и са взети 136
проби от течно гориво за установяване на съответствието им с изискванията за
качество.
На фиг. 1 е показано съотношението на видовете извършени проверки с вземане
на проби от течни горива за периода 2013 - 2016 г.
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От данните в графиката е видно, че броят на извършените планови проверки
през 2016 г. е увеличен приблизително с 15%, в сравнение с 2015 г., а на съвместните
проверки с МКЦПККДРСТ – с 23%.
1.2. Вземане на проби от течни горива
Вземането на проби от течни горива през 2016 г. е извършено при стриктно
спазване на Инструкцията за вземане на проби от течни горива. Определянето на вида
на взетите проби от течни горива е съобразено с потреблението на различните видове
горива в страната, поради което преобладаващи са пробите от гориво за дизелови
двигатели.
От проверените 844 обекта през годината са взети 1026 проби от течни горива,
при годишен план 750 проби, от тях:
- Автомобилни бензини – 431 бр.
- Гориво за дизелови двигатели – 587 бр.
-Други горива -

гориво за извънпътна техника

и трактори, гориво за

промишлени и комунални цели, биодизел и котелно гориво – 8 бр.
1.3. Изпитване на проби от течни горива в акредитирани лаборатории
През 2016 г. в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна
лаборатория - Плевен” са изпитани 680 проби от течни горива, а в стационарната –777
проби. Издадени са общо 1457 протокола от изпитване.
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1.4. Контрол за спазване изискванията на ЗЧАВ, ЗЕВИ и Наредбата
На получените резултати от изпитване на взетите проби от течни горива са
извършени експертизи и са изготвени 1040 експертни заключения и 1222 констативни
протокола за съответствие на течните горива с изискванията за качество и

за

съдържание на биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията на
нормативната уредба. По искане на Изпълнителна агенция „Морска администрация”,
въз основа на предоставени протоколи от изпитване, издадени от

Изпитвателна

лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД, са извършени експертизи и са
изготвени 22 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво с
изискванията за качество. По искане на външни възложители – МВР и Агенция
„Митници” са изготвени 14 експертизи по документи.
На основание чл.30 в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от НИКТГУРНТК
е организирано изпитването на 40 арбитражни проби и са изготвени 40 експертизи
след арбитражно изпитване. Арбитражните процедури са проведени в лабораториите
“СЖС - България”- гр. Бургас, „Сейболт - България”- гр. Бургас, лабораторията към
Българска петролна рафинерия – гр. Долни Дъбник, Изпитвателна лаборатория за
горива и смазочни материали към „Булгарконтрол” АД - гр. София, Изпитвателна
лаборатория за горива към „Сид 1“ - гр. Нови Искър и Изпитвателна лаборатория
„Централна митническа лаборатория - София”.
През 2016 г. след изпитване на взетите 1026 проби от течни горива са
установени 94 несъответствия с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ, от които:
- 76 несъответствия на течни горива с изискванията за качество. След
провеждане на 35 арбитражни процедури, при 24 са потвърдени първоначално
установените несъответствия. Окончателният брой на установените несъответствия с
изискванията за качество през 2016 г. е 65, което представлява 6,33% от общия брой
изпитани проби. Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в Наредбата
при автомобилните бензини, е по показател „дестилационни характеристики”, а при
гориво за дизелови двигатели – за показателите „пламна температура” и „съдържание
на сяра”.
- 18 за несъответствие на горивото с изискванията за съдържание на биогориво в
минерално гориво. След провеждане на 5 арбитражни процедури са потвърдени
всичките

установени

несъответствия.

Окончателният

брой

на

установените
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несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво през 2016 г. е 18, което
представлява 1,75% от изпитаните проби.
На 31 обекта са констатирани документални нарушения, което представлява
3,7% от проверените обекти. Най-често срещаните документални нарушения при
извършените проверки са за непоставена на видно място информация

за вида на

течното гориво и изискванията за качество, на които то трябва да отговаря, за липса на
обекта или несъответстваща на

изискванията декларация за съответствие за

разпространяваната партида гориво.
На фиг. 2 е представено съотношението между взетите проби течно гориво и
установените несъответствия с изискванията за качество и за съдържание на биогориво
в течно гориво, а на фиг. 3 е отразено процентното съотношение на установените
несъответствия с изискванията за качество и изискванията за съдържание на биогориво
в течно гориво за периода 2013 –2016 г.
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Анализът на данните показва, че темпът на нарастване, в проценти, на
несъответствията, отчетен за периода 2013 - 2014 г., е намалял през следващите две
години (2015 - 2016 г.), за което е допринесъл както завишеният контрол от страна на
ДАМТН, така и извършените масирани акции на територията на страната и
съвместните проверки с Междуведомствения координационен център. От графиките
може да се направи изводът, че има стабилизация на установените несъответствия с
изискванията на нормативната уредба.
2. Предприемане на последващи мерки при нарушаване на изискванията на
законодателството
2.1. Наложени принудителни административни мерки
През 2016 г. са наложени 148 бр. принудителни административни мерки (ПАМ)
, в т. ч.:
- издадени са 72 задължителни предписания за временно спиране (ЗПВС) на
разпространението на течни горива;
-

издадени

са

78

задължителни

предписания

за

забрана

(ЗПЗ)

на

разпространението на течни горива;
- издадени са 20 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са
изтеглени от пазара горива по постъпили 66 искания на проверяваните фирми след
констатирани нарушения, по видове и в количество, както следва:
- автомобилен бензин – 59 901 л
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- гориво за дизелови двигатели – 215 970 л.
2.2. Съставени актове за установени административни нарушения (АУАН)
и издадени наказателни постановления (НП)
Съставените АУАН и издадените НП през 2016 г. са представени в таблична
форма, както следва:
Установени

Брой

Брой

Брой издадени

Брой

нарушения

съставени

съставени

наказателни

наказателни

през 2016 г.

актове за

актове с

постановления

постановления

установени

натрупване*

за съставени

с натрупване*

нарушения

АУАН през 2016

през 2016 г.

г.

Несъответствия с
изискванията за

56

58

51

89

15

20

16

32

46

75

326

370

117

153

393

491

качество – 67 бр.
Несъответствия с
изискванията за
съдържание на
биогориво в
течно гориво – 18 бр.
Проверени обекти с
установени
документални
нарушения - 31 бр.

* В общия брой съставени АУАН и издадени НП са включени и тези за установени нарушения
през 2015 г., за които административнонаказателната процедура е приключила през 2016 г.

Общият размер на наложените имуществени санкции от издадените 491
наказателни постановления през 2016 г. е за 3 110 000 лв. Обжалвани са 272 и са
приключили производствата по 45 наказателни постановления.
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Предадени

за

събиране

на

вземанията

до

дирекция

„Финансово-

административна“ са 271 влезли в сила наказателни постановления, като 167 от тях са
издадени през 2016 г.
На основание Закон за административните нарушения и наказания са прекратени
преписките по 45 акта за административни нарушения - 9 АУАН, съставени през 2016
г., и 36 АУАН, съставени през 2015 г., са прекратени

3.

Поддържане

на

акредитацията,

разширяване

на

обхвата

и

преакредитация на Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и
присадки
Подготвена е документацията и лабораторните помещения на лабораторията за
провеждане на вътрешен одит и оценка на място. След разглеждане на документацията
е получен доклад от ИА „Българска служба за акредитация“

(ИАБСА) от

предварително проучване с констатирани пет пропуска, които са отстранени.
Проведена е оценка на място от одитори на ИАБСА за преакредитация и разширяване
на обхвата на акредитация на

лабораторията с участието на експертите от трите

сектора. Получени са доклади от оценката на място - без несъответствия. Със Заповед
№А 500 от 30.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИАБСА, Изпитвателната
лаборатория за горива, смазочни материали и присадки получи сертификат за
преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация с рег. № 35-ЛИ/30.09.2016 г.,
валиден до 30.09.2020 г.
Лабораторията е взела участие в технически проект за пригодност по продукт
„Реактивно гориво“ на провайдър при „Интерпроджект“ ООД.
Стационарна лаборатория - София е участвала в междулабораторни сравнителни
изпитвания с международно участие в два проекта на Institute for Interlaboratory Studies,
Холандия – iis16G04CN Cetane Numer & DCN in Gasoil и iis16B05.
Трите сектора на лабораторията са участвали в технически проект за пригодност
по продукт „Дизелово гориво“ на провайдър при „Интерпроджект“ ООД, оценено на
високо ниво.
4. Изготвяне на доклад за качеството на течните горива в България през
2015 г.
Във връзка с изготвяне на годишния доклад до Европейската комисия и на
основание &6 от Заключителни разпоредби на Наредбата за изискванията за качеството
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на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол е предоставен на
Министерството на околната среда и водите доклад с обобщени данни за качеството на
течните горива през 2015 г. в съответствие с изискванията на чл.8 от Директива
98/70/ЕО и чл. 7 от Директива 99/32/ЕО. За изготвяне на доклада по мониторинговата
система са взети предвид резултатите от изпитване на течни горива, взети при
проверката на предварително определените обекти за мониторинг през 2016 г.
5. Актуализация на вътрешните правила, инструкции, процедури и други
документи, свързани с дейността по контрола на качеството на течните горива
С цел подобряване на ефективността на контролната дейност в съответствие с
изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 Системи за
управление на качеството са въведени и актуализирани следните документи:
ВП-ККТГ-05.01 Правила за организация на дейността и минимизиране

-

въздействието на субективния фактор при осъществяването й в ГД „Контрол на
качеството на течните горива“ (ГДККТГ). Заедно с три нови инструкции и формуляри
за дейността на дирекцията същите са включени в документацията на ГДККТГ.
- И-ККТГ-07.04 Инструкция за установяване на съответствието на качеството на
течните горива с изискванията за качество и за прилагане на БДС EN ISO 4259
Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за
изпитване.
-

И-ККТГ-05.01

Инструкция

за

планиране

на

проверки

на

обекти,

разпространяващи течни горива.
- И-ККТГ-07.03 Инструкция за начина на изписване на констатирани нарушения
в протокол за проверка и вземане на проба и при изготвяне на АУАН.
6. Обучения за повишаване на професионалната компетентност и
поддържане на квалификацията на персонала
В изпълнение на Годишния план за обучение на ДАМТН за 2016 г. в
задължително обучение на тема „Въведение в държавната администрация” са взели
участие четирима служители на дирекцията.
През м. януари е проведено семинарно занятие с инспекторите от регионалните
отдели на ГДККТГ с цел уеднаквяване на процедурите по прилагане и даване на
указания относно настъпили изменения в нормативната уредба и повишаване
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ефективността на дейността на ДАМТН при осъществяване на контрола на качеството
на течните горива.
Двадесет и четирима служители са взели участие във външни специализирани
обучения.
Проведени са 10 вътрешни обучения и две участия в семинари на експертите от
лабораторията за усвояване на методи в областта на изпитване на течни горива.
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VІІІ. НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
От 01.01. 2016 г. започва дейността на Главна дирекция „Надзор на язовирните
стени и съоръженията към тях“ във връзка с изменение и допълнение на Закона за
водите (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.) в чл.140, ал.2, т.1, с които се регламентира
контролът по изпълнение на мерките за поддържане и осигуряване на изправно
техническо състояние на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, както и
безопасната им експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната
сигурност или по ликвидирането им. Тези функции се възложиха на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор

след

публикуваното изменение на

Устройствения правилник на ДАМТН с ПМС №295 от 30.10.2015 г. (обн., ДВ, бр.86 от
06.11.2015 г.) и публикуваното изменение в ДВ, бр.67 от 26.08.2016 г.
Дейности по осъществяване надзор на язовирните стени и съоръженията към
тях


Контрол за спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на

компетенциите

на

ДАМТН,

чрез

изпълнение

на

проверки

за

установяване

експлоатационното състояние на язовирни стени и съоръженията към тях и изготвяне
на констативни протоколи.


Установяване на собствеността на проверените язовири.



Осъществяване на периодични проверки на техническото състояние на

язовирните стени и съоръженията към тях – 5813 бр.:


осъществяване на периодични планови проверки на техническото

състояние на язовирните стени и съоръженията – 5254 бр.;


осъществяване на извънредни проверки и проверки по сигнали на

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях – 87 бр.;


осъществяване на извънредни проверки чрез самосезиране – 472 бр.



Осъществяване на проверки по заповед на областния управител

(КОТЕСЯС) – 1550 бр.


Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на

законодателството - налагане на принудителни административни мерки, съставяне и
връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни
постановления – 12 бр. АУАН и издадени 5 бр. НП.
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Изготвена е база данни на наличните язовири и съоръженията към тях в

съответствие с наличната информация от 2015 г. на МОСВ и МВР. Разпределяне на
язовирите на териториален принцип по регионални отдели.


Изготвена е текуща база данни на язовирите и съоръженията към тях в

съответствие с получената през 2016 г. информация от областни управители, общински
администрации и констативни протоколи на ДАМТН.


Създадена е база данни на констативните протоколи от извършените

проверки на язовирни стени и съоръженията към тях.


Създаване на регистър 2016 г. с направените предписания от извършения

контрол на язовирите и съоръженията към тях.


Създадена е база данни на констативните протоколи от извършените

проверки на язовирни стени и съоръженията към тях по заповед на областните
управители.


Създаване на регистър 2016 г. с направените предписания от констативни

протоколи на комисиите по заповед на областните управители.


Участие на представители на ДАМТН в комисиите за обследване на

техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към
тях по заповед на областните управители – 1550 протокола от работата на комисиите.

38

ІХ. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Дейността по издаване на разрешения за оценяване на съответствието през 2016
г. е насочена към изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за действие на
ДАМТН, и постигане целите на Закона за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП) и наредбите по чл. 7 към ЗТИП за съществените изисквания и оценяване на
съответствието, както и към осигуряване на свободен достъп на българските
производители до единния европейски пазар чрез възможността за ползване услугите
на българските органи за оценяване на съответасвието.
Експертите на ДАМТН изпълняват всички дейности, свързани с проверка,
оценка, комуникация с ЕК и издаване на разрешения на органи за оценяване на
съответствието и надзорни проверки за спазване на условията при които са издадени
разрешенията, а също и проверки по писмени сигнали за констатирани нарушения.
Експертите участват и в разработването и съгласуването на нормативни документи при
приемане на национално ниво на актове и решения на ЕС.
Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на
съответствието/нотифицирани органи
За 2016 г. общият брой на провежданите процедури за оценка на
компетентността и способността на кандидатите е 7, във връзка с които са извършени
общо 30 проверки и дейности. Два нотифицирани органа са в процедура за оценка на
компетентността.
Във връзка със задълженията на Република България като държава - членка на
ЕС, са подготвени и подадени 6 уведомления към ЕК за удължаване срока на
нотификация на органи и 31 уведомления към ЕК за ренотификация на органи по
наредбите от Новата законодателна рамка на ЕС, като за всички е получено
потвърждение от ЕК. Подадени са и 3 уведомления към ЕК за оценени органи за
оценяване на съответствието.
Издадени са 31 разрешения по наредбите от Новата законодателна рамка на ЕС,
3 разрешения за оценяване на съответствието по други наредби, една заповед за
разширяване на обхвата на разрешението на нотифициран орган и една заповед за
ограничаване на обхвата на разрешението на нотифициран орган.
До края на 2016 г. за удължаване срока на нотификация на 6 органа са
извършени 22 проверки и дейности.
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По писмено заявление за прекратяване на дейността по собствено желание на 3
нотифицирани органа са издадени заповеди за прекратяване на дейността, като са
изпратени уведомления до Европейската комисия.
Отнети са 2 разрешения на един нотифициран орган, поради закриване.
Осъществен е планов надзор на 38 нотифицирани органа, като са извършени
общо 169 проверки и свързани с тях дейности. В годишния план за надзор през 2016 г.
са били предвидени 46 надзора, но на 8 нотифицирани органа не е извършен надзор,
защото през годината са отменени техните разрешения за оценяване на съответствието
– на трима от тях по собствено желание, на един (2 разрешения) - поради закриване, на
един поради неподаване на документи за извършване на ренотификация и на двама –
поради отпадане на намесата на нотифициран орган по Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени
за използване в определени граници на напрежението, обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г.
Извършени са 184 извънредни проверки и дейности във връзка с приемането на
нови наредби по чл. 7 от ЗТИП, въвеждащи директиви от Новата законодателна рамка
на ЕС и ренотификация на 31 органа.
Извършени са 26 извънредни проверки на документи по сигнали и във връзка с
уведомления по чл. 14б от ЗТИП.
През 2016 г. е извършван текущ анализ на дейността на нотифицираните органи
по оценяване на съответствието и са набелязвани мерки за подобряване на дейността
им.
Изготвени са 96 писмени отговора и становища по проекти на нови нормативни
актове, по запитвания и сигнали.
Поддържа се създаденият двуезичен регистър на българските нотифицирани
органи (на български и английски език), съдържащ информация за обхвата на
разрешенията, вкл. видовете продукти и процедурите за оценяване на съответствието,
както и данни за съответните органи. През отчетния период са направени 41
актуализации на този регистър.
Изпълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕО) №765/2008 и
Решение №768/2008/ЕО
Във връзка с изпълнение на задълженията съгласно чл. 5.2 от Регламент (ЕО)
№765/2008 и чл. R 23, т.4 и т.5 от Решение №768/2008/ЕО, през 2016 г. ДАМТН е
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осъществила 249 информационни трансфери, свързани с нотификацията на органи за
оценяване на съответствието.
Подкрепа на дейността и развитие

на компетентността на органите за

оценяване на съответствието /нотифицирани органи
Експертите от ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи
на българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от
ЗТИП. В рамките на отчетния период са проведени 15 срещи на работните групи.
Проведена е извънредна среща между българските нотифицирани органи и
ръководството на ДАМТН, дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“
(ДРОС) и представители на Министерството на икономиката във връзка с приемането
на нови наредби по чл. 7 от ЗТИП, въвеждащи директиви от Новата законодателна
рамка на ЕС и тяхната ренотификация.
Проведена е годишната среща на Форума на българските нотифицирани органи.
Проведена е извънредна среща между българските нотифицирани органи и
председателя на ДАМТН, дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“ и
представители на Министерството на иономиката във връзка с взето решение по време
на годишния форум.
Анализ на резултатите от дейността
Като резултат от дейността по оценяване на съответствието през изтеклата 2016
г. могат да се направят следните заключения:
- 41 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 18
директиви, които осигуряват на българските производители свободен достъп до
единния европейски пазар;
- ДАМТН като нотифициращ орган изпълнява своите функции и осигурява
доверие в Европейската комисия и държавите членки при оценката, нотификацията и
надзора на българските нотифицирани органи, които са равнопоставени на
нотифицираните органи на държавите - членки на ЕС.
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Х. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
И през 2016 г. дейността по международно сътрудничество на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор се развива в посока активно участие в
работата на международни организации, укрепване на двустранни връзки и развитие на
сътрудничество, както и дейност, свързана с членството ни в Европейския съюз.
Двустранно сътрудничество
През 2016 г. ДАМТН участва в изграждането на сътрудничество и възможности
за бъдещото му разширяване със следните държави:
Сътрудничество с Беларус, Монголия, Русия и Румъния. Осъществена е
кореспонденция по повод участието на ДАМТН в междуправителствени комисии за
икономическо и научно-техническо сътрудничество и относно възможностите за
бъдещо сътрудничество.
Сътрудничество с Иран. Организирано е участието на председателя на
ДАМТН в Смесената българо-иранска комисия за икономическо и научно-техническо
сътрудничество (6 - 9 март 2016 г., гр. Техеран, Иран), по време на която са установени
контакти със сродни институции и са обсъдени възможности за сътрудничество в
сферата на сертификацията на ирански продукти от български нотифицирани органи.
Многостранно сътрудничество
ДАМТН си сътрудничи и участва в работата на следните организации или
поддържа връзки с тях:


Европейската организация по законова метрология (WELMEC) -

експерти взеха участието в работни групи на WELMEC -

6

№ 2 „Везни”, № 5

„Метрологичен надзор“ и № 8 „Средства за измерване“.


Евро-азиатската

организация

на

националните

метрологични

институти (КООМЕТ) – актуализирана е публикуваната информация за ДАМТН в
Годишния каталог на КООМЕТ; подпомагат се експертите от ГД “Метрологичен
надзор“ във връзка с дейността на организацията.


Международната конфедерация на организации за инспекция и

сертификация (CEOC International) – организирани са следните прояви:
Двама експерти взеха участие в регионална среща за Източна Европа на
експерти от страните - членки на CEOC International, в областта на техническия надзор
на съоръжения с повишена опасност през м. април 2016 г. в гр.Талин.
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Двама експерти участваха в Генералната асамблея на СЕОС, проведена на 30 и
31 май 2016 г. в Хага. По време на асамблеята са установени контакти и проведени
предварителни разговори за сътрудничество в областта на техническия надзор с
членове на СЕОС от Белгия и Румъния. Разменена е кореспонденция за планиране на
дейности по сътрудничеството с компания „Винкоте“ – Белгия.
Участие в работата на европейските структури
Работа на експерти на ДАМТН в работни групи и ADCO групи на
Европейската комисия и участие във форуми, организирани от ЕК
Във връзка с членството на Република България в ЕС и провеждането на
редовни заседания на работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите
на техническата хармонизация по директивите от Нов подход, през 2016 г. 85 експерти
на ДАМТН участваха в следните заседания:


Работни експертни групи по директиви: 97/23/ЕО Съоръжения под

налягане; 2004/22/ЕО Средства за измерване; 89/686/ЕИО за лични предпазни средства;
2006/95/ЕО относно eлектрически съоръжения, предназначени за използване при някои
ограничения на напрежението (ADCO LVD); 2013/29/ЕО относно пиротехнически
изделия; 2014/53/ЕС Телекомуникации (TCAM); експертна група „Вътрешен пазар“ за
надзор на пазара; експертна група за вътрешен пазар на продукти за ICSMS системата;
група на нотифицираните органи за пиротехнически изделия.


ADCO групи по надзора на пазара по директиви: 2007/23/ЕО относно

пускането на пазара на пиротехнически изделия (ADCO PA); 94/9/ЕО относно
оборудването и защитните
експлозивна

атмосфера

системи, предназначени за работа в потенциално

(ATЕX);

2014/53/ЕО

Радиосъоръжения (ADCO

RED);

2009/48/ЕО относно безопасност на детските играчки; 2014/33/ЕС относно асансьорите;
2009/125/ЕО за екопроектиране (ECO ADCO); 2006/95/ЕО относно eлектрически
съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението
(ADCO LVD); 2004/108/ЕО за електромагнитна съвместимост (ADCO EMC);
2004/22/EO и 2009/23/EO относно измервателни уреди; 2006/42/ЕO относно машините;
2009/142/ЕО относно газови уреди (GAD ADCO); 89/686/ЕИО за лични предпазни
средства (PPE ADCO);

97/23/ЕО относно съоръжения под налягане (PED ADCO);

94/25/ЕО за плавателните съдове с развлекателна цел (RCD ADCO); Регламент
305/2011 за строителни продукти (CPR ADCO).
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Експертите от ДАМТН участват с коментари в дискусиите по време на
заседанията на групите за административно сътрудничество (ADCO) и работните групи
на EK, работещи по въпросите на техническата хармонизация на директиви, с цел
уеднаквяване с разпоредбите на Новата законодателна рамка. Обсъжданите казуси,
мерките, които органите по надзор на пазара от държавите членки прилагат или
предлагат, осигуреният достъп и използването на материали (ръководства по прилагане
на директивите, препоръки за употреба) са от съществено значение както за правилното
тълкуване и прилагане на европейските правила и норми от експертите на ДАМТН,
така и за изпълнение на дейностите по надзор на пазара.
Предоставяне на отговори на запитвания чрез информационната система
на вътрешния пазар на ЕС (IMIS)
Подготвени са и са предоставени отговори на 3 запитвания, подадени през
системата IMIS - заявки за предоставяне на информация за професионални
квалификации, постъпили от Норвегия и Великобритания.
Предоставяне на информация чрез Информационната база данни за
регулираните професии, поддържана от ЕК
Попълнена е информация (в рамките на компетенциите на ДАМТН) в
информационната база данни за регулираните професии, поддържана от ЕК.
Изпълнение на задълженията като институционална точка за контакт
относно приложението на Регламент 764/2008 за процедурите за прилагане на
определени технически изисквания към продуктите, законово пуснати на пазара
на друга държава членка и отменящ Решение 3052/95/EC, както и на
задълженията по Директива 98/34/ЕО


Изготвен е и е представен в Министерството на икономиката (МИ)

доклад относно прилагането на разпоредбата на чл. 12, параграф 1 от Регламент
764/2008 г. за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.


Текущо е актуализирана таблицата за постъпилите в ДАМТН от страна на

Националния информационен център за обмен на информация за проекти на
технически регламенти с ЕК чуждестранни нотификации от държави членки на
нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН, съгласно
Директива 98/34/ЕО.
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По електронен път са предоставени на специализираната администрация

на ДАМТН 95 бр. получени нотификации от държави членки и проекти на текстове на
нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН.


Подготвени са отговори на два въпроса, постъпили от Националната

продуктова контактна точки (МИ) по Регламент 764/2008 г.
Участие в проекти с европейско финансиране
Проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 по оперативна програма “Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”
През отчетния период във връзка с административното и финансово
приключване

на

проекта

е

извършена

извънредна

проверка

на

място

от

Министерството на икономиката във връзка с изпълнението на поддейност 4.3; подаден
е окончателен технически доклад, финансов отчет и окончателното искане за плащане;
изготвени са отговори на 9 писма на Управляващия орган (УО) за предоставяне на
разяснения и допълнителна информация по окончателния отчет и по проведени
обществени поръчки; извършена е проверка на място от УО; верифицирани са
разходите по 8-и финансов отчет и технически доклад; верифицирани са разходите по
окончателния финансов отчет и техническият доклад. Проектът приключи успешно.
Проект

№

13-32-3/27.01.2014

„Изграждане

на

информационно-

комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и
електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и
модули за интеграция с външни системи и регистри” по оперативна програма
„Административен капацитет“
През отчетния период във връзка с административното и финансово
приключване на проекта е подаден окончателен технически доклад, финансов отчет и
окончателното искане за плащане; извършена е проверка на място от УО; верифициран
е окончателният финансов отчет и техническият доклад и са възстановени средствата
по окончателното искане за плащане. Проектът приключи успешно.
Проект № 13-31-4/24.04.2014 „Внедряване и сертифициране на система за
управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на
стандарта БДС EN ISO 9001:2008” по оперативна програма „Административен
капацитет“
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През отчетния период във връзка с административното и финансово
приключване на проекта са верифицирани окончателният финансов отчет и
техническият доклад и са възстановени средствата по окончателното искане за
плащане. Проектът приключи успешно.
Проект № 14-32-6/01.09.2014 “Разработване и внедряване на модули за
автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на
електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически
надзор на СПО”
През отчетния период във връзка с административното и финансово
приключване на проекта е подаден окончателен технически доклад, финансов отчет и
искане за плащане №4; извършена е проверка на място от УО; всички разходи по
искане за плащане №4 на проекта са верифицирани. Проектът приключи успешно.
Проект № 14-11-15/01.09.2014 „Ефективно управление на ДАМТН чрез
оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси ”
През отчетния период във връзка с административното и финансово
приключване на проекта са верифицирани окончателният финансов отчет и
техническият доклад и са възстановени средствата по окончателното искане за
плащане. Проектът приключи успешно.
Проект

BG16RFOP002-2.004-0001

по

ОП

“Иновации

и

конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК)
Във връзка с новия програмен период е разработена и представена в УО
Средносрочна рамкова програма на ДАМТН за подкрепа на дейности по ОП „Иновации
и конкурентоспособност 2014 – 2020“, подготвени са и са представени в УО бележки по
пакета документи за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП). На заседание на Комитета за наблюдение на
ОПИК ДАМТН е включена като директен институционален бенефициент в
Индикативната годишна програма на ОПИК за 2016 г.
През м. юли 2016 г. Управляващият орган на ОПИК откри процедура за
директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.004. В тази връзка е разработено
проектно предложение на ДАМТН и съответните приложения към него с наименование
„Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и
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развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара,
метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез
повишаване техническия капацитет на ДАМТН“, подадено през електронната система
ИСУН 2020 на 21.09.2016 г.
Предложението е оценено от УО на ОПИК, подготвени са и са представени в УО
необходимите документи и на 22.11.2016 г. е подписан договор за БФП с номер
BG16RFOP002-2.004-0001, с което стартира изпълнението на проекта.
Във връзка със стартирането на проекта в национален ежедневник – вестник
„Труд“ е отпечатано прессъобщение и в УО е подаден график за провеждане на
обществените поръчки по проекта.
Участие в работата на Комитетита за наблюдение на ОПИК
Подготвени са 8 становища във връзка с работата на Комитата за наблюдение
по ОПИК. Осъществено е участие във второто и третото редовно заседание на
Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“.
Многостранни проекти на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти
Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти в обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани
продукти“ (JA2013 GPSD)
През отчетния период са подадени към контактната точка – Комисия за защита
на потребителите, последните две нотификации за тротинетки, обект на „Съвместни
дейности по надзор на пазара 2013“ (СДНП 2013). Направени са допълнения към
работния вариант на финалния доклад за СДНП 2013, свързани с действия, извършени
от отговорните икономически оператори.
Двама експерти на ДАМТН взеха участие в заключителната конференция по
проекта през м. януари 2016 г. в Брюксел. Дейностите по проекта са изпълнени,
поставените цели и резултати са постигнати, проектът приключи административно и
финансово на 30.04.2016 г.
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Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2014)
През отчетния период се работи по изпълнение на хоризонтални дейности и на
дейности по продуктови групи „Пиротехнически изделия“ (обработка и анализ на
резултати от изпитване на закупени образци и оценка на риска) и „Ръчни електрически
инструменти“ (закупуване и изпращане в изпитвателна лаборатория на образци,
обработка на резултати от изпитване и оценка на риска).
В продуктовата група „Пиротехнически изделия“ са закупените 40 изделия.
Изпратени са за изпитване в лаборатория INSEMEX, Румъния. От изпитвателните
протоколи е констатирано, че 21 бр. пиротехнически изделия не отговарят на
приложимия стандарт. Изготвени са 40 констативни протокола на основание
лабораторните изпитвания. От тях 21 са изпратени на ОИО за информация. Изготвени
са 21 оценки на риска за несъответстващите продукти. Представен е доклад пред ЕК и
PROSAFE за извършената дейност.
Публикувана е информация за 3 продукта в система RAPEX, един от които по
член 12 и два по член 11.
Публикуване в ICSMS системата на информация за 40 изделия, заедно с цялата
придружаваща документация като: изпитателни протоколи, оценки на риска, снимки на
продуктите, техническата документация на продуктите и разяснения на предприетите
действие към някой продукти.
В продуктовата група „Ръчни електрически инструменти“ са закупени 5
образеца от машини– ъглошлайфи, които са изпитани в лаборатория в Словения.
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект JA2014 9 експерти на
ДАМТН взеха участие в работни срещи по проекта. Във връзка с изпълнението на
хоризонталните дейности по проект JA2014 един експерт на ДАМТН взе участие в
Генералната асамблея на PROSAFE през м. май 2016 г. в гр.Любляна.
През електронната система на Европейската комисия (ECAS) e извършено
електронно отчитане на работата на ДАМТН по проекта и е подаден електронно
финансовият отчет на ДАМТН за периода 15.05.2015 г. - 30.06.2016 г.
През м.декември 2016 г. е направен скрининг на пазара и са закупени образци на
фойерверки, изпратени в избраната изпитвателна лаборатория за провеждане на
изпитвания.

48

Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2015)
Проектът стартира на 08.04.2016 г. В него участват над 25 органи на държави
членки. ДАМТН участва в хоризонтални дейности „Оценка на риска“ и „Постоянно
повишаване качеството на дейността по надзор на пазара“, както и в дейностите по
продуктови групи „Електрически уреди“ и „Ръчни електрически инструменти“.
В продуктовата група „Електрически уреди“ продуктите, които ще бъдат обект
на надзор и изпитвания, са електрически: блендери, чопъри и тостери. Разработени са
чек-листовете и точките от приложимите стандарти, по които да се изпитат продуктите.
При електрическите уреди вече е уточнен броят продукти, които ще се закупят и
изпитат със средства на проекта.
В продуктовата група „Ръчни електрически инструменти“ обект на надзор и
изпитвания са ръчни циркуляри. Вече е проведен надзор на пазара и са закупени 10
продукта, от машини – ръчни циркуляри, пробите са изпитани в лаборатория в
Словения.
Във връзка с изпълнението на дейностите в рамките на проект JA2015 седем
експерти на ДАМТН взеха участие в работни срещи по проекта, както и в Асамблея по
повод 25-годишнината на PROSAFE.
Многостранен проект „JA2015EMCLVD“ на групите LVD ADCO и EMC
ADCO
През януари 2016 г. стартира проектът JA2015EMCLVD за LED прожектори,
финансиран от ЕК. Съгласно изискванията по проекта са закупени 5 образеца от LED
прожектори. Информация за всеки от тези продукти е публикувана в системата ICSMS.
Взетите образци са изпратени за изпитване в лаборатория, избрана след публична
покана за избор на лаборатория.
На територията на цялата страна е извършена проверка на LED прожектори. За
всички 133 продукта проверките продължиха с изискване на декларация за
съответствие. Главните задачи на проекта са: постигане обща картина на надзор на
пазара, отчитане на общите проблеми в страните участнички, анализ на резултатите от
лабораторните изпитвания и препоръки на ADCO групата по изводите от
международните дейности по проекта.
През отчетния период петте закупени образеца бяха изпитани. Резултатите от
изпитванията показаха, че продуктите са несъответстващи. Отговорните икономически
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оператори предприеха доброволни действия по изтегляне на несъответстващите 5
продукта. Двама от тях започнаха програма за доброволна замяна на три продукта в
своите сайтове. От ЕК бе получено пълното фиснансиране по проекта. Подадени са и
потвърдени 2 нотификации по RAPEX. Работата по проекта продължава.
Многостранен проект на ЕК „Съответствие на продукти по отношение на
енергийната ефективност 2014“ (EEPLIANT)
Проектът стартира през 2015 г. и се финансира в рамките на програмата Horizon
2020. Целта на проекта е засилване на надзора на пазара и проверка на съответствието
на продуктите с изискванията за екопроектиране на Директива 2009/125/ЕО.
През 2016 г. са извършени следните дейности:


По Работен пакет 4 (LED лампи) са изпратени 7 модела несъотвестващи

лампи за цялостни изпитвания в акредитирана лаборатория, избрана по проекта.
Междинните рузултати от изпитванията са: 5 бр. несъответстващи, 2 бр. съответстващи
продукта. Съставени са пет констативни протокола по чл. 17. За четири от
несъответстващите лампи икономическите оператори са предприели доброволни
действия за спиране на разпространението им и изтегляне от пазара.


По Работен пакет 5 през отчетния период са закупени 10 принтера, които

са изпратени за изпитване в определена по проекта лаборатория. Очакват се
резултатите от изпитванията.


По Работен пакет 7 през отчетния период е проведена, съвместно с КЗП,

информационна кампания за запознаване на потребителите и икономическите
оператори с изискванията за екопроектиране и енергийно етикетиране на бойлери и
котли. Раздадени са над 7000 брошури с информация.
През отчетния период се работи и по изпълнение на дейностите от работни
пакети 2 и 3. Проведени са обучения на трима експерти на ДАМТН, работи се по
подготовката на гайд за добри практики по надзор на пазара на продукти по отношение
изискванията за енергийно етикетиране и екопроектиране.
Във връзка с изпълнението на проекта четирима експерти на ДАМТН взеха
участие в работни срещи по проекта. През електронната система на Европейската
комисия (ECAS) e извършено електронно отчитане на работата на ДАМТН по проекта
и е подаден електронно финансовият отчет на ДАМТН за периода 01.03.2015 г. 30.04.2016 г.
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През есента на 2016 г. е осъществен скрининг на принтери, закупени са образци
на принтери и са изпратени в изпитвателна лаборатория за провеждане на тестове.
Многостранни проекти на ЕК, обявени за кандидатстване през 2016 г.
През отчетния период са подготвени документи и се извърши електронно
подaване на проектни предложения на ДАМТН за участие в проект на ЕК:
1.

„Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на

директивите от Нов подход“ (JA2016) - продуктови групи „Играчки“, „Електрически
уреди“, „Ръчни електрически инструменти“ и „Лични предпазани средства“, обявен и
финансиран от ЕК.
През м.юли 2016 г. приключи процедурата по оценка на проектното
предложение и се работи по подоготовката на споразумението с ЕК - стартиран е
процесът по електронното подписване на документи към споразумението за участието
на ДАМТН в проект JA2016.
2.

Многостранен проект на ЕК относно надзор на пазара на продукти по

отношение изискванията за екодизайна (в рамките на програмата Horizon 2020, обявена
и финансирана от ЕК) „Съответстващи продукти по отношение на енергийната
ефективност 2016“ EEPLIANT 2.
През м.октомври 2016 г. проектното предложение за EEPLIANT 2 е подадено
през електронната система на ЕК (ECAS) и в момента е в процедурата на оценка.
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ХІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОРИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Участие в работата на Международния технически панаир в Пловдив
26.09.2016 г. – 01.10.2016 г.
Традиционно, при провеждането на Международния технически панаир в
Пловдив ДАМТН участва в подготовката, организацията и осъществяването на
дейностите, свързани с провеждането на конкурса “Златен медал и диплом” –
сформиране на Централна комисия и работни групи, в които са включени служители на
агенцията, като председател на Централната комисия е председателят на ДАМТН. В
процеса на тези дейности се осъществява тясно сътрудничество с различни
министерства, ведомства, стопански организации и други икономически оператори.
Участие в организирането и провеждането на XIII Национална научнопрактическа конференция „Метрология 2016“ .
ДАМТН традиционно е съорганизатор на конференцията по случай 20 май –
Международния деня на метролога. Експерти на ДАМТН участваха с доклади в
работните сесии.
Участие в технически комитети на Българския институт за стандартизация
Експерти от ДАМТН участват в работата на ТК 28 „Метрология”, ТК 31
„Кранове

и

телфери”,

ТК

41

„Отоплителна,

вентилационна,

климатична

и

пречиствателна техника”, ТК 66 „Асансьори и специална подемно-транспортна
техника” и ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали” на Българския институт за
стандартизация.
Във връзка с предложение на ДАМТН за разработка на специализиран стандарт
за определяне на изисквания относно осъществяване на технически надзор на СПО в
рамките на БИС е създаден ТК104 „Технически надзор на съоръжения с повишена
опасност“, под председателството и с участието на служители на ДАМТН. Основната
цел на комитета е да работи по създаването на национални стандарти, които да
определят изисквания за правилно и ефективно осъществяване на дейностите по
технически надзор, поддържане, преустройство и ремонт на СПО.
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Участия в междуведомствени работни групи за подготовка на нормативни
документи


Три участия в неприсъствени заседания на РГ 3 "Право на установяване и

свободно движение на услуги" на МИ: подготовка на становища по проекти за
изменение на нормативни документи и позиции по запитване на ЕК във връзка с
действащи български нормативни документи.


Участие в заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Иновации и

конкурентоспособност 2014 - 2020”: подготвени са 8 становища и гласуване във връзка
с работата на Комитата за наблюдение по ОПРКБИ и ОПИК, осъществени са 2 участия
в редовните заседания на Комитета за наблюдение на ОПИК.


Участие в работна група за разработване на проект на Закон за

техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници”
През 2016 г. в ДАМТН са получени общо 251 уведомления за 10 178 вида
продукти.
Осъществен е засилен митнически контрол на: строителни продукти –
керамични плочки и продукти в обхвата на Директива 2009/125/ЕО – екопроектиране –
електродвигатели и циркулярни помпи, електрически лампи с нажежаема жичка,
електрически нагреватели за аквариуми и въздушни външни помпи за аквариуми и на
светлинни гирлянди.
При извършените проверки е констатирано, че 8569 вида продукти съответстват
на изискванията – „Допускане за свободно обращение“;

1432 вида продукти не

съответстват на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е
разрешено“; 177 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
Проверени са следните продукти по видове: електросъоръжения – 213 вида;
машини – 20 вида; играчки – 8963 вида; строителни продукти – 643 вида, газови уреди
– 97 вида; РКДУ – 8 вида; лични предпазни средства – 39 вида; транспортируемо
оборудване под налягане – 1 вид; плавателни съдове – 17 вида.
Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати
за свободно обращение: 3 вида електросъоръжения, 3 вида машини; 1381 вида играчки;
9 вида строителни продукти, 19 вида лични предпазни средства; 17 вида плавателни
съдове за отдих, които са без нанесена маркировка за съответствие СЕ. За 9 строителни
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продукта е установено, че не се придружават от декларация за експлоатационни
показатели, а за 2 вида машини, че не се придружават от декларация за съответствие.
През отчетния период е актуализирана и предложена за утвърждаване
Инструкцията за взаимодействие между Агенция „Митници” (АМ) и Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с която се регламентират
редът и начинът за осъществяване на съвместни действия и обмен на информация във
връзка с въвеждане на пазара на Общността на продукти, от компетенциите на
ДАМТН, и координация на взаимно свързаните дейности на двете администрации.
Проверки по надзор на пазара съвместно с други контролни органи
По разпореждане на Районна прокуратура е извършена съвместна проверка със
служители на РУ на МВР гр. Смолян на пиротехнически изделия. Проверени са 20 бр.
продукти в пет търговски обекта, три от които специализирани за продажба на
пиротехнически изделия на територията на гр. Смолян. Продуктите са от категория F2
и F3 и са съответстващи.
През отчетния период съвместно с органите на МВР и НАП са проверени 16
машини, от които една е с констатирани несъответствия. Проверката продължава.
Съвместно с Изпълнителната агенция по горите са проверени 94 машини,
пуснати в действие, от които 36 са съответстващи, 58 са несъответстващи, от тях 21 са
без маркировка СЕ.
Съвместно с представители на МРРБ са проверени 2 машини, предназначени за
изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Свиленград.
Дейности, осъществени в сътрудничество с други институции
Съвместната дейност с други държавни институции се подобри значително след
създаването

през

2016

г.

на

Междуведомствен

координационен

център

за

противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
при ГДБОП - МВР.

В резултат на по-добрата координация и съгласуваност на

действията между различните държавни институции се повиши ефективността от
извършваните съвместни проверки.
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ХII. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
С цел изпълнение на политиката на ДАМТН за планиране и организиране на
обучение,

повишаване

и

поддържане

на

професионалната

квалификация

на

служителите, ежегодно се разработва План за обучение на служителите на Aгенцията.
Във връзка с изпълнението на Плана за обучение на служителите през 2016 г. е
организирано задължително и специализирано обучение на над 200 служители.
Ежемесечно на Института за публична

администрация се предоставя

информация за новопостъпилите и назначените за първи път на ръководна длъжност
служители, които подлежат на задължително обучение.
С цел повишаване на компетентността

на служителите са проведени

специализирани обучения, свързани с изпълнение на дейностите по прилагане на
законите в обхвата на компетенциите на ДАМТН – „Новият Закон за обществените
поръчки,

"Premier Services - WorkshopPLUS-Windows Server 2012 R2 Nyper-V and

Failover Cluster“,

„Прилагане на АПК“, „Същност на правото на ЕС и неговото

прилагане в България", „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“,
„Информационен ден по информационна сигурност“, „Прилагане на Закона за
обществените поръчки“, „Разработване на проекти по програми, съфинансиране от
ЕСИФ“, „Управление на риска в дейността на администрацията", „Големите промени в
електронното управление“, “Достъп до обществена информация - правна рамка и
прилагане”,

„Управление на качеството и внедряване на CAF“, „Управление на

знанието. Начини за учене на работното място“, “Обучение по международен стандарт
ISO 9001:2008, във връзка с внедрената Система за управление на качеството“,
„Практическо обучение за извършване контрол на газколонки по чл. 77. т. 2 от Закона
за измерванията с еталонен разходомер за втечнен газ пропан – бутан“, „Оперативна
съвместимост

и

информационна

сигурност“,

„Практически

проблеми

на

административните нарушения и наказания“, „Организация на документооборота в
държавната администрация“, „Актуални въпроси по прилагането на новата правна
уредба на обществените поръчки“, „Актуални тенденции в развитието на химикоаналитичните лаборатории при изпитване и/или калибриране. Проследимост и стратегя
на измерванията“, „Придобиване на практически умения за работа с преносим еталонен
разходомер за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан, модел FAS 18896“,
„Прилагане на Гражданския процесуален кодекс“, „Годишна среща на ръководители и
експерти по административно обслужване“, „Основни умения за работа в европейски и
международни мрежи“, „Актуални тенденции при пробовземане и изпитване на течни
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горива от лаборатории за изпитване, съгласно EN ISO 3170, EN ISO 3171, от
бензиноколонка и EN ISO 17025“, “Работа с бази данни MS ACCES“, „Прилагане на
комплексно административно обслужване“, „Управление, мониторинг и отчет на
изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, проведени от Института за
публична администрация и други обучаващи институции.
Задължителното обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд и противопожарна защита на служителите на ДАМТН е проведено от Служба
за трудова медицина.
ДАМТН участва активно в изпълнението на Програма „Старт в кариерата 2016
г.” , както и в „Програма за летни студентски стажове 2016“ г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2016 г. дейността на ДАМТН е насочена към приоритетно изпълнение на
ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, от
Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014 –
2018 г.), както и към предприемане на мерки за намаляване на административната
тежест върху бизнеса.
При изпълнение на дейността си ДАМТН работи в тясно и ефективно
сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, като са дадени приоритетно
отговори на всички постъпили сигнали за проверка от граждани, фирми или други
контролни органи.
Ръководството и администрацията на ДАМТН продължават да полагат усилия за
ефективно използване на наличните ресурси и ограничаване на разходите чрез
оптимизиране на използвания сграден фонд.
Изпълнявайки Плана за действие за 2016 г., Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор работи усилено за реализирането на следните
основни приоритети:


Подобряване на бизнес средата – чрез ефективен контрол за спазване на

законовите изисквания с цел преодоляване на нелоялната конкуренция между
икономическите субекти, допринасяйки за ефективното функциониране на вътрешния
пазар и недопускане нарушения на правилата за неговото функциониране.


Ефективна защита на безопасността на потребителите.



Защита на обществото от неверни измервания, опасни за експлоатация

съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива.
За постигане на поставените цели през 2016 г. ДАМТН използва активно
възможностите, предоставени от структурните фондове, проекти и програми, като по
този начин бе подпомогнато развитието на нейния технически и експертен потенциал
като администрация.
През 2016 г. завърши и финансовото изпълнение на 5 проекта по ОПАК и
ОПРКБИ на обща стойност около 7 000 000 лв. Стартира и изпълнението на проект по
ОПИК на стойност около 2 000 000 лв.
Изпълнението на проекти по оперативни програми спомага за укрепване на
техническия капацитет на ДАМТН за ефективно изпълнение на надзорните и
контролните й функции, а с това се създават условия за подобряване на бизнес средата
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и за равнопоставеност на икономическите оператори, както и за честна конкуренция на
пазара на стоки и услуги.
В резултат на цялостната дейност на ДАМТН през 2016 г. е осъществен
ефективен надзор на безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на
качеството на течните горива, подпомогната е дейността за предотвратяване на
нелоялната конкуренция и е осигурена по-добра защита на живота и здравето на
хората, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, както и
защита на държавата и потребителите от неточни измервания и вредните последствия
от тях.
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